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إقليم: بنسليمان 117806106/09/00 100 اللغة العربيةخبازي حميد 2الثانوية العدادية بوزنيقة بوزنيقة )البلدية(

إقليم: بنسليمان 30620021/09/87 50 اللغة العربيةغانمي محمد 1الثانوية العدادية المنصورية المنصورية )البلدية(

إقليم: بنسليمان 175016202/09/14 28 اللغة العربيةمحمد سلهامي 5الثانوية العدادية عمرو بن محمد بن علي اولد علي الطوالع

إقليم: بنسليمان 127736707/09/04 24 اللغة العربيةلطيفة الغزواني 1الثانوية العدادية بوزنيقة بوزنيقة )البلدية(

إقليم: بنسليمان 105049416/09/97 110 اللغة الفرنسيةسناء بكاش 1الثانوية العدادية زياد بنسليمان )البلدية(

إقليم: بنسليمان 118230719/10/00 40 اللغة الفرنسيةادريس المحفوظ 1الثانوية التأهيلية السلم بوزنيقة )البلدية(

إقليم: بنسليمان 130703305/09/03 24 اللغة الفرنسيةعبد الصمد الغدويني 1الثانوية العدادية زياد بنسليمان )البلدية(

إقليم: بنسليمان 168809704/09/12 22 اللغة الفرنسيةنوفل المكوي 1  الثانوية العدادية حمان الفطواكي الشراط

إقليم: بنسليمان 175543202/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةحسناء الجاوي 1الثانوية العدادية ماء العينين بوزنيقة )البلدية(

إقليم: بنسليمان 175063702/09/14 6 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةسميرة مخلص 1الثانوية العدادية علي بن  الجيللي  الوهابي فضالت

إقليم: بنسليمان 128368601/01/05 56 الجتماعياتعطرش فوزية 1الثانوية العدادية ولي العهد مولي الحسن عين تيزغة

إقليم: بنسليمان 154430002/09/09 48 الجتماعياترفيق عبد المالك 5الثانوية العدادية المنصورية المنصورية )البلدية(

إقليم: بنسليمان 190826801/01/17 6 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتحسن الهرموشي 1 الثانوية العدادية للمريم بنسليمان )البلدية(

إقليم: بنسليمان 154545902/09/09 40 الرياضياتمحمــد  رشيــد 1الثانوية العدادية بوزنيقة بوزنيقة )البلدية(

إقليم: بنسليمان 175085902/09/14 28 الرياضياتسهام عز الدين 2الثانوية العدادية محمد السادس بنسليمان )البلدية(

إقليم: بنسليمان 175086003/09/14 18 الرياضياتأفقير مريم 4الثانوية التأهيلية المنصورية المنصورية )البلدية(

إقليم: بنسليمان 175549302/09/15 12 إلتحاق بالزوجالرياضياتفاطمة خمجت 1الثانوية العدادية بوزنيقة بوزنيقة )البلدية(

إقليم: بنسليمان 21052517/09/84 162 علوم الحياة والرضعبد ا  البقالي 1الثانوية العدادية ماء العينين بوزنيقة )البلدية(

1 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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إقليم: بنسليمان 117887906/09/00 52 علوم الحياة والرضمحمد ياسين 3الثانوية العدادية يوسف بن تاشفين بنسليمان )البلدية(

إقليم: بنسليمان 112430616/09/98 100 الفيزياء والكيمياءالمصطفى الهشومي 2الثانوية العدادية محمد السادس بنسليمان )البلدية(

إقليم: بنسليمان 123995306/09/01 94 الفيزياء والكيمياءمحمد محساني 1الثانوية العدادية زياد بنسليمان )البلدية(

إقليم: بنسليمان 154477002/09/09 58 الفيزياء والكيمياءالزراري عبد اللطيف 1الثانوية العدادية بوزنيقة بوزنيقة )البلدية(

إقليم: بنسليمان 140903916/10/06 40 الفيزياء والكيمياءزروال ادريس 3الثانوية التأهيلية السلم بوزنيقة )البلدية(

إقليم: بنسليمان 159757505/09/11 28 التربية السلميةمحمد العماري 1الثانوية العدادية عمرو بن محمد بن علي اولد علي الطوالع

إقليم: بنسليمان 175006602/09/14 28 التربية السلميةحمزة رتنان 1الثانوية العدادية علي بن  الجيللي  الوهابي فضالت

إقليم: بنسليمان 158823802/09/10 36 التربية البدنيةحفيان رضوان 1الثانوية العدادية ماء العينين بوزنيقة )البلدية(

إقليم: بنسليمان 130871405/09/03 20 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةتوفيق شرنان 1الثانوية العدادية بوزنيقة بوزنيقة )البلدية(

إقليم: بنسليمان 89763417/09/90 122 التربية السريةسكينة عصري 1الثانوية العدادية محمد السادس بنسليمان )البلدية(

إقليم: بنسليمان 126115304/09/02 78 التربية السريةرشيدة ابوهام 8  الثانوية العدادية حمان الفطواكي الشراط

إقليم: بنسليمان 36433016/09/89 124 التربية التشكيليةنورالدين العسري 1الثانوية العدادية محمد السادس بنسليمان )البلدية(

إقليم: بنسليمان 5528816/09/94 56 التربية التشكيليةعبد الرزاق اودغوغ 1الثانوية العدادية يوسف بن تاشفين بنسليمان )البلدية(

إقليم: بنسليمان 168496603/09/13 24 التربية التشكيليةيونس البوعزاوي 1الثانوية التأهيلية السلم بوزنيقة )البلدية(

إقليم: بنسليمان 128540107/09/05 50 التربية الموسيقيةيونس لغويبي 3الثانوية التأهيلية السلم بوزنيقة )البلدية(

إقليم: بنسليمان 158934302/09/10 42 التربية الموسيقيةالشرقاوي كنزة 2الثانوية العدادية المنصورية المنصورية )البلدية(

إقليم: بنسليمان 159872305/09/11 36 التربية الموسيقيةزكرياء زغيدة 1الثانوية العدادية زياد بنسليمان )البلدية(

إقليم: بنسليمان 150564305/09/08 52 المعلوميات          باحجو إلهام 2الثانوية العدادية بوزنيقة بوزنيقة )البلدية(
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إقليم: بنسليمان 154544202/09/09 36 إلتحاق بالزوجالمعلومياتالسامي فاطمة 1الثانوية العدادية زياد بنسليمان )البلدية(

إقليم: بنسليمان 144814005/09/07 70 التكنولوجياالجيللي الشعبي 1 الثانوية العدادية  الفلين بنسليمان )البلدية(

إقليم: بنسليمان 123358417/09/01 66 التكنولوجياالرقيبي سعيد 1الثانوية العدادية يوسف بن تاشفين بنسليمان )البلدية(

إقليم: بنسليمان 168833304/09/12 40 التكنولوجياامحمد بوقباب 2 الثانوية العدادية للمريم بنسليمان )البلدية(

إقليم: بنسليمان 168836904/09/12 40 التكنولوجيايونس   فلح 1الثانوية العدادية بوزنيقة بوزنيقة )البلدية(

إقليم: بنسليمان 168828304/09/12 30 التكنولوجياغاربي محمد 1الثانوية العدادية يوسف بن تاشفين بنسليمان )البلدية(

إقليم: بنسليمان 168833804/09/12 30 التكنولوجيافتحي نبيل 1الثانوية العدادية محمد السادس بنسليمان )البلدية(

إقليم: بنسليمان 159791505/09/11 18 التكنولوجيامريم حلبي 4الثانوية العدادية زياد بنسليمان )البلدية(

إقليم: برشيد 5552416/09/94 70 اللغة العربيةعز الدين الدهان 1الثانوية العدادية الساحل أولد حريز السوالم-الطريفية

إقليم: برشيد 158900802/09/10 42 اللغة العربيةنجاة حجاج 1الثانوية العدادية المنصور الذهبي حد السوالم )البلدية(

إقليم: برشيد 168732504/09/12 22 اللغة العربيةعبد الحق بوحمامي 1الثانوية العدادية زينب النفزاوية برشيد )البلدية(

إقليم: برشيد 159726105/09/11 40 اللغة الفرنسيةعادل غفور 1الثانوية العدادية جنان الدروة الدروة )البلدية(

إقليم: برشيد 169271803/09/13 34 اللغة الفرنسيةعبد الوهاب الخضري 1الثانوية العدادية زينب النفزاوية برشيد )البلدية(

إقليم: برشيد 175087602/09/14 28 اللغة الفرنسيةأوسامة الزهراوي 1الثانوية العدادية زينب النفزاوية برشيد )البلدية(

إقليم: برشيد 9009816/09/95 22 اللغة الفرنسيةعبد الله بيسوفة 1الثانوية العدادية بن خلدون برشيد )البلدية(

إقليم: برشيد 175477002/09/15 22 اللغة الفرنسيةمريم زاعا 1الثانوية العدادية المنصور الذهبي حد السوالم )البلدية(

إقليم: برشيد 154459002/09/09 12 اللغة الفرنسيةمخلص عادل 1الثانوية العدادية الشاطئ سيدي رحال الشاطئ )البلدية(

إقليم: برشيد 168589904/09/12 12 اللغة الفرنسيةالمصطفى البغدادي 3الثانوية العدادية للمريم برشيد )البلدية(
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إقليم: برشيد 175474602/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةإيمان عريف 1الثانوية العدادية اولد زيان الدروة )البلدية(

إقليم: برشيد 150439505/09/08 36 الجتماعياتبحافيظ سعيد 1الثانوية العدادية المنصور الذهبي حد السوالم )البلدية(

إقليم: برشيد 168584004/09/12 36 الجتماعياتالشعيبية السحنوني 1الثانوية العدادية السوالم حد السوالم )البلدية(

إقليم: برشيد 168584404/09/12 28 الجتماعياتهشام وردي 1الثانوية العدادية السوالم حد السوالم )البلدية(

إقليم: برشيد 154513802/09/09 12 الجتماعياتصفاء حماني 1الثانوية العدادية زينب النفزاوية برشيد )البلدية(

إقليم: برشيد 175571902/09/15 12 الجتماعياتبرة محمد 2الثانوية العدادية اولد زيان الدروة )البلدية(

إقليم: برشيد 140841506/09/06 50 الرياضياترشيد بنشيخ 1الثانوية العدادية زينب النفزاوية برشيد )البلدية(

إقليم: برشيد 168584704/09/12 28 الرياضياتالبراهيمي عبدالجليل 1الثانوية العدادية زينب النفزاوية برشيد )البلدية(

إقليم: برشيد 168654304/09/12 26 الرياضياتأيوب مروان 1الثانوية العدادية الشاطئ سيدي رحال الشاطئ )البلدية(

إقليم: برشيد 168523703/09/13 24 الرياضياتمنى بن الزهرة 1الثانوية العدادية بن خلدون برشيد )البلدية(

إقليم: برشيد 175470902/09/15 22 الرياضياتقاسم عروج 4الثانوية العدادية الساحل أولد حريز السوالم-الطريفية

إقليم: برشيد 174986602/09/14 18 الرياضياتمحمد لعروسي 3الثانوية العدادية بن خلدون برشيد )البلدية(

إقليم: برشيد 174986802/09/14 18 الرياضياتايت حمو عبد الرحيم 4الثانوية العدادية الساحل أولد حريز السوالم-الطريفية

إقليم: برشيد 175535902/09/15 13 إلتحاق بالزوجالرياضياتفتيحة عزيز 3الثانوية العدادية المنصور الذهبي حد السوالم )البلدية(

إقليم: برشيد 168523003/09/13 12 الرياضياتتزاريني مليكة 1الثانوية العدادية زينب النفزاوية برشيد )البلدية(

إقليم: برشيد 168745204/09/12 12 إلتحاق بالزوجالرياضياتوفاء السعدي 1الثانوية العدادية للمريم برشيد )البلدية(

إقليم: برشيد 175470202/09/15 12 الرياضياتزينب عشوبة 1الثانوية العدادية الشاطئ سيدي رحال الشاطئ )البلدية(

إقليم: برشيد 175518302/09/15 12 إلتحاق بالزوجالرياضياتاحبلة  صليحة 1الثانوية العدادية الزرقطوني برشيد )البلدية(
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إقليم: برشيد 159696505/09/11 46 الفيزياء والكيمياءرياس المصطفى 1الثانوية العدادية الشاطئ سيدي رحال الشاطئ )البلدية(

إقليم: برشيد 159734405/09/11 42 الفيزياء والكيمياءحسناء بن يونس 1الثانوية العدادية بن خلدون برشيد )البلدية(

إقليم: برشيد 159735505/09/11 42 الفيزياء والكيمياءالزروقي هشام 1الثانوية العدادية الشهيد المكي برشيد )البلدية(

إقليم: برشيد 144713605/09/07 40 الفيزياء والكيمياءغنامي عديل 1الثانوية العدادية السوالم حد السوالم )البلدية(

إقليم: برشيد 144712005/09/07 36 الفيزياء والكيمياءبوشرى ادم 1الثانوية العدادية عمر بن عبد العزيز اولد عبو )البلدية(

إقليم: برشيد 150561705/09/08 34 الفيزياء والكيمياءرشيد فهــــــيــــــم 1الثانوية العدادية للمريم برشيد )البلدية(

إقليم: برشيد 159871305/09/11 32 الفيزياء والكيمياءياسين بطال 2الثانوية العدادية المنصور الذهبي حد السوالم )البلدية(

إقليم: برشيد 168593104/09/12 30 الفيزياء والكيمياءالبختي جواد 3الثانوية التأهيلية اولد حريز الغربية حد السوالم )البلدية(

إقليم: برشيد 159795705/09/11 22 الفيزياء والكيمياءلعطور عبد الرزاق 2الثانوية العدادية لمباركيين لمباركيين

إقليم: برشيد 175537202/09/15 22 الفيزياء والكيمياءنزهة أسوس 4الثانوية العدادية الساحل أولد حريز السوالم-الطريفية

إقليم: برشيد 175553502/09/15 12 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالخلفي كريمة 1الثانوية العدادية ابن سينا لغنيميين

إقليم: برشيد 140921106/09/06 44 إلتحاق بالزوجالتربية السلميةخدوج رضا 1الثانوية العدادية الدروة الدروة )البلدية(

إقليم: برشيد 171943603/09/13 30 التربية السلميةرشيد الزيات 1الثانوية العدادية زينب النفزاوية برشيد )البلدية(

إقليم: برشيد 117576606/09/00 72 التربية البدنيةانوار مومن 1الثانوية العدادية بن خلدون برشيد )البلدية(

إقليم: برشيد 117893111/09/00 58 التربية البدنيةالسرحاني عبدالحق 2الثانوية العدادية الساقية الحمراء الكارة )البلدية(

إقليم: برشيد 140924106/09/06 28 التربية الموسيقيةعبد الغني ايت تزالين 1الثانوية العدادية زينب النفزاوية برشيد )البلدية(

إقليم: برشيد 128063217/09/04 80 إلتحاق بالزوجةالمعلومياتمحمد  صدوق 1الثانوية العدادية الشهيد المكي برشيد )البلدية(

إقليم: برشيد 154439902/09/09 58 المعلومياترشيد بوصوف 1الثانوية العدادية المنصور الذهبي حد السوالم )البلدية(

5 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 



جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية )الوطنية و 

الجهوية( بالمؤسسات التعليميةة لساتذة التعليم الثانوي العدادي  لسنة 

2017

م. النقط

06/07/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب

الدار البيضاء  - سطات06

المادة المطلوبة ترتيب مؤسسة  التعيينالمديرية القليمية  للتعيين

الختيار
جماعة  التعيين

إقليم: برشيد 158814202/09/10 42 المعلومياتمنير ناصح 1الثانوية العدادية جنان الدروة الدروة )البلدية(

إقليم: برشيد 168826704/09/12 30 إلتحاق بالزوجالمعلومياتغزلن سايح 4الثانوية العدادية الزرقطوني برشيد )البلدية(

إقليم: برشيد 168846604/09/12 30 المعلومياتبوبكر حمزي 2الثانوية العدادية بن خلدون برشيد )البلدية(

إقليم: برشيد 115334616/09/99 112 التكنولوجيارضوان فتحي 1الثانوية العدادية المنصور الذهبي حد السوالم )البلدية(

إقليم: برشيد 168831204/09/12 40 التكنولوجيابناجي سكينة 1الثانوية العدادية ابن الخطيب الكارة )البلدية(

إقليم: برشيد 168837004/09/12 30 التكنولوجياع الحكيم   صابر 8الثانوية العدادية الدروة الدروة )البلدية(

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 175523302/09/15 22 اللغة العربيةخولة التادلي 3ابن حبوس المعاريف )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 77288916/09/92 130 اللغة الفرنسيةآمال بلبشير 1غاندي المعاريف )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 77293316/09/92 130 اللغة الفرنسيةبكار جنان 2البيروني أنفا )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 34023816/09/88 116 اللغة الفرنسيةالبري محمد 1أم ايمن سيدي بليوط )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 89078616/09/88 54 اللغة الفرنسيةإهري نادية 1سيبويه المعاريف )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 127787307/09/04 42 اللغة الفرنسيةرقية وزراغ 1سيبويه المعاريف )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 169272303/09/13 34 اللغة الفرنسيةمريم اجليجا 4النصر المعاريف )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 158774802/09/10 30 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةايمان الجزولي 3مولي يوسف سيدي بليوط )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 168483303/09/13 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةرفيع نادية 1حليمة سيدي بليوط )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 169282403/09/13 34 الجتماعياتمريم لجفار 1فاطمة اعزير النجد المعاريف )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 168584604/09/12 30 الجتماعياتزهير اسماعيل 1ابن حبوس المعاريف )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 175057602/09/14 18 الجتماعياتالعجيلي جميل 1انفا أنفا )المقاطعة(
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عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 175533302/09/15 12 الجتماعياتعبدالرحمان الساقي 1خديجة أم المؤمنين المعاريف )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 34489816/09/88 134 الرياضياتشهين فؤاد 3عبد الرحمان بن عوف أنفا )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 115316916/09/99 24 الرياضياتسععيد كامل 2فاطمة اعزير النجد المعاريف )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 174998302/09/14 19 إلتحاق بالزوجالرياضياتداكلي حميدة 2غاندي المعاريف )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 175034602/09/14 19 إلتحاق بالزوجالرياضياتامال هكاوي 1النصر المعاريف )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 174999902/09/14 18 إلتحاق بالزوجالرياضياتحنان سحنون 2سيبويه المعاريف )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 175402402/09/15 13 إلتحاق بالزوجةالرياضياتزينون منير 3بدر المعاريف )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 169302803/09/13 12 الرياضياتاميمة العثماني 2الزرقطوني سيدي بليوط )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 169289003/09/13 6 إلتحاق بالزوجالرياضياتلعزيزة مولو 24 مارس المعاريف )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 175436802/09/15 22 علوم الحياة والرضمروان رايس 1انفا أنفا )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 175065802/09/14 18 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضابتسام زكرياء 1خديجة أم المؤمنين المعاريف )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 175066205/09/14 18 علوم الحياة والرضاحمدا عمر 9الزرقطوني سيدي بليوط )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 175067502/09/14 18 علوم الحياة والرضمحمد الشعرة 3فاطمة اعزير النجد المعاريف )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 169239103/09/13 16 إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضالعضراوي رضوان 24 مارس المعاريف )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 144713005/09/07 28 الفيزياء والكيمياءعبد الرحيم داكر ا 1البيروني أنفا )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 175847502/09/16 6 إلتحاق بالزوجالتربية السلميةمريم حابا 22 مارس المعاريف )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 128051307/09/04 48 التربية السريةكريمة لقميحي 1الزرقطوني سيدي بليوط )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 127962927/09/04 36 إلتحاق بالزوجالتربية السريةسلوى   كسيورة 1النصر المعاريف )المقاطعة(
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عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 128070807/09/04 36 إلتحاق بالزوجالتربية السريةامان زعاق 21 مارس المعاريف )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 144687205/09/07 18 التربية التشكيليةمحمد أمين بالحاج 2ابن حبوس المعاريف )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 140927506/09/06 66 التربية الموسيقيةفاطمة الزهراء مونير 2بدر المعاريف )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 144812605/09/07 66 المعلومياتفاطمةالزهراء  مزاط 1ابن حبوس المعاريف )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 150570305/09/08 64 المعلومياتصلح أمين 21 مارس المعاريف )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 150570205/09/08 54 المعلومياتوفاء صبير 3النصر المعاريف )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 159798706/10/11 36 إلتحاق بالزوجةالمعلومياتعبد ا أمحارش 7خديجة أم المؤمنين المعاريف )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا 37562517/09/90 102 التكنولوجيامصطفى متقدم 7حليمة سيدي بليوط )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 21089516/09/82 162 اللغة العربيةالمصطفى زينان 1الثانوية العدادية زينب النفزاوية الفداء )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 128042607/09/04 78 اللغة النجليزيةعمر جناحي 4الثانوية العدادية المام علي الفداء )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 169293603/09/13 24 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةإيمان كريمة 1الثانوية العدادية يوسف بن تاشفين مرس السلطان )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 169317203/09/13 24 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةبوحفصة ضحى 1الثانوية العدادية مريم الفهرية الفداء )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 154471602/09/09 28 اللغة اللمانيةعبد الجليل قاضي 2الثانوية العدادية محمد الشيخ مرس السلطان )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 154498302/09/09 24 الجتماعياتالرشدي وفاء 2الثانوية العدادية زينب النفزاوية الفداء )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 115241316/09/99 64 الرياضياتالشليحي رضوان 1الثانوية العدادية التحدي مرس السلطان )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 105207216/09/97 60 الرياضياترقية حاضري 1الثانوية العدادية اخناثة بنت بكار مرس السلطان )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 11565416/09/83 102 علوم الحياة والرضالمنصور المعطي 1الثانوية العدادية زينب النفزاوية الفداء )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 168492503/09/13 34 علوم الحياة والرضسداسي لكبيرة 1الثانوية العدادية مريم الفهرية الفداء )المقاطعة(
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عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 174980202/09/14 18 علوم الحياة والرضمعروف فتيحة 2الثانوية العدادية يوسف بن تاشفين مرس السلطان )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 158805802/09/10 18 الفيزياء والكيمياءسهام خطيب 1الثانوية العدادية المير مولي رشيد الفداء )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 36646416/09/89 54 التربية البدنيةتريبة نور الدين 1الثانوية العدادية يوسف بن تاشفين مرس السلطان )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 123266906/09/01 62 التربية السريةنادية عدفان 1الثانوية العدادية الندلس الفداء )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 130959705/09/03 54 التربية السريةسناجي رجاء 1الثانوية العدادية اخناثة بنت بكار مرس السلطان )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 159699005/09/11 46 التربية السريةابتسام الحنافي 2الثانوية العدادية يوسف بن تاشفين مرس السلطان )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 130905417/09/03 60 التربية الموسيقيةفقير بدر 1الثانوية العدادية الجاحظ الفداء )المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 127796907/09/04 76 اللغة العربيةالربون وئام 2ابن رشد الصخور السوداء )المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 30681421/09/87 42 اللغة العربيةالحسين خياط 1لل أسماء عين السبع )المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 154537702/09/09 28 اللغة العربيةنصري الشعيبية 2ابن الثير عين السبع )المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 112476716/09/98 56 اللغة الفرنسيةالسراني نبيلة 3المستقبل الحي المحمدي )المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 88318416/09/86 30 اللغة الفرنسيةخديجة ادريوش 2ابراهيم الروداني الصخور السوداء )المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 144819605/09/07 30 اللغة الفرنسيةاليعقوبي عائشة 1المتنبي الصخور السوداء )المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 154482202/09/09 24 اللغة الفرنسيةابوزياد رشيدة 2ابن سينا عين السبع )المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 158908502/09/10 24 اللغة الفرنسيةمجيد سهام 1جمال الدين القفطي عين السبع )المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 168488803/09/13 12 اللغة الفرنسيةالمرابط عبد الصماد 1المام الشافعي الصخور السوداء )المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 175611502/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةحجوبي جليلة 1لل أسماء عين السبع )المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 191075902/09/16 7 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةامينة مزارة 1حمان الفطواكي الحي المحمدي )المقاطعة(
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جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

السم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية التعليمية بين المديريات القليمية )الوطنية و 

الجهوية( بالمؤسسات التعليميةة لساتذة التعليم الثانوي العدادي  لسنة 

2017

م. النقط

06/07/2017

تاريخ التوظيفنوع الطلب

الدار البيضاء  - سطات06

المادة المطلوبة ترتيب مؤسسة  التعيينالمديرية القليمية  للتعيين

الختيار
جماعة  التعيين

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 150577805/09/08 30 الجتماعياتحركتية مراد 3يوسف بن تاشفين عين السبع )المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 9035916/09/95 108 الرياضياتمصطفى وعشا 1ابن هانئ عين السبع )المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 33179616/09/88 106 الرياضياتنجية لمزوهر 1ابن سينا عين السبع )المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 112482316/09/98 93 إلتحاق بالزوجالرياضياتلطيفة المعلم 2الشابي الحي المحمدي )المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 175084402/09/14 28 الرياضياترجاء العياشي 6جمال الدين القفطي عين السبع )المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 175092902/09/14 28 الرياضياتابراهيم لكحل 2صلح الدين اليوبي الحي المحمدي )المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 89893116/09/91 112 علوم الحياة والرضزينة بومليك 1المام الشافعي الصخور السوداء )المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 98859016/09/93 112 علوم الحياة والرضنور الدين الشلحي 1المام الشافعي الصخور السوداء )المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 24242816/09/85 106 علوم الحياة والرضالمصطفى مستقيم 1ابراهيم الروداني الصخور السوداء )المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 117887613/09/00 90 علوم الحياة والرضكريمة سعود 1صلح الدين اليوبي الحي المحمدي )المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 175066902/09/14 18 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضالمؤدن رشيدة 1يوسف بن تاشفين عين السبع )المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 175047402/09/14 18 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءالهام لشهاب 1  بدر عين السبع )المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 5554016/09/94 48 التربية السلميةمحمد قايدي 1المستقبل الحي المحمدي )المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 175546202/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةعبد الغني مدراسي 1حمان الفطواكي الحي المحمدي )المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 128465507/09/05 18 إلتحاق بالزوجالتربية السريةعلوي امينة 4المستقبل الحي المحمدي )المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 159688005/09/11 46 التربية التشكيليةالبركمي فؤاد 2فاقي السطاتي الصخور السوداء )المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 154473307/09/09 48 إلتحاق بالزوجالتربية الموسيقيةسارة المصباحي الشاهدي 2المتنبي الصخور السوداء )المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 140802207/09/05 58 المعلومياتالنشاط سعيد 10المام الشافعي الصخور السوداء )المقاطعة(
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عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 168826204/09/12 31 إلتحاق بالزوجالمعلومياتمنتصر ماجدة 1الرافعي عين السبع )المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 175090502/09/14 28 المعلومياتسامية نطيقي 5الشابي الحي المحمدي )المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 39842416/09/91 106 التكنولوجياالفردوسي عبداللطيف 1جمال الدين القفطي عين السبع )المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 115151516/09/99 94 التكنولوجياالحسن العمري 2الرافعي عين السبع )المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 34277716/09/88 78 التكنولوجيامحمد صديكي 5لل أسماء عين السبع )المقاطعة(

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمد 172619102/09/14 28 التكنولوجيايسير سارة 2الشابي الحي المحمدي )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشق 117902506/09/00 108 اللغة العربيةبلغيثي  لل مريم 1احمد الحيمر عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشق 127904907/09/04 48 اللغة العربيةشايق كريمة 1مولي عبدالرحمان عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشق 169225203/09/13 34 اللغة العربيةسناء بلعسري 1ابوبكر الصديق عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشق 158901202/09/10 28 اللغة العربيةنبيلة مرشود 2لحسن اويدار عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشق 159728905/09/11 18 اللغة العربيةسناء حفيظ 1ابوبكر الصديق عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشق 159729505/09/11 18 اللغة العربيةرضوان الزهيري 5ابن ماجة عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشق 169221303/09/13 14 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةأوعل نعيمة 2ابن ماجة عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشق 168734004/09/12 12 اللغة العربيةالتيهامي عصام 7المام الهبطي عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشق 175628602/09/15 12 إلتحاق بالزوجةاللغة العربيةاجديد يوسف 1لحسن اويدار عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشق 36540316/09/89 116 اللغة الفرنسيةمحمد ميعاد 1احمد الحيمر عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشق 115156616/09/99 102 اللغة الفرنسيةخديجة زهير 1الطلس عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشق 126220716/09/02 78 اللغة الفرنسيةالتونسي مينة 1الطلس عين الشق )المقاطعة(
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عمالة مقاطعة عين الشق 144803405/09/07 60 اللغة الفرنسيةأمال المسيح 1احمد الحيمر عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشق 117724806/09/00 57 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةداودي صباح 1الطلس عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشق 168483203/09/13 34 اللغة الفرنسيةلمياء لعميم 1مولي عبدالرحمان عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشق 168488703/09/13 34 اللغة الفرنسيةفتيحة نور 3مولي عبدالرحمان عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشق 144690005/09/07 26 اللغة الفرنسيةبشرى بلهواري 1لحسن اويدار عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشق 175474502/09/15 13 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةسارة درازي 1مولي عبدالرحمان عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشق 191076802/09/16 11 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةفاطمة أبونصر 1احمد الحيمر عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشق 191031101/01/17 8 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةأغلري هاجر 2مولي عبدالرحمان عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشق 191078607/09/16 6 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةاحلم لعليكي 1ابن ماجة عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشق 159805405/09/11 36 اللغة اللمانيةبويسفي عبد الغني 5الطلس عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشق 140914505/09/06 22 الجتماعياتالحسين محايط 1لحسن اويدار عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشق 175420202/09/15 22 الجتماعياتبوزيد سارة 2الحسنى عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشق 168695104/09/12 18 الجتماعياتالناك كريمة 1ابوبكر الصديق عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشق 126190104/09/02 88 الرياضياتماشو أسية 1فاطمة الفهرية عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشق 115144716/09/99 76 الرياضياتأردان محمد 1احمد الحيمر عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشق 117889706/09/00 76 الرياضياتروماني كمال 1احمد الحيمر عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشق 115166916/09/99 50 الرياضياتنور الدين  لحديي 2فاطمة التهامي عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشق 144709805/09/07 35 إلتحاق بالزوجالرياضياتديب مريم 1ابن ماجة عين الشق )المقاطعة(
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عمالة مقاطعة عين الشق 150458905/09/08 30 الرياضياتجمال شعبة 1ابن ماجة عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشق 168768804/09/12 18 إلتحاق بالزوجالرياضياتمريم حجحاج 1عبدالمالك السعدي عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشق 174989202/09/14 18 الرياضياتعبد ا أيت مري 1مولي عبدالرحمان عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشق 169245403/09/13 13 إلتحاق بالزوجالرياضياتفردوس حيال 2مولي عبدالرحمان عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشق 175423002/09/15 12 الرياضياتلوبنة موخليص 4المام الهبطي عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشق 104828316/09/96 82 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضحفيضة العكرادي 1احمد الحيمر عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشق 128188604/09/02 72 علوم الحياة والرضالحمري ليلى 1لحسن اويدار عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشق 175065402/09/14 18 علوم الحياة والرضنعيمة نسيم 1ابن ماجة عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشق 159692905/09/11 6 إلتحاق بالزوجةعلوم الحياة والرضايت امغار رشيد 1الطلس عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشق 21051116/09/84 118 الفيزياء والكيمياءعبد الرحمان أعبودوا 1الحسنى عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشق 74840416/09/93 72 الفيزياء والكيمياءنعيمة بوركة 1مولي عبدالرحمان عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشق 115155416/09/99 72 الفيزياء والكيمياءفوزية زعيم 2ابن ماجة عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشق 140902906/09/06 18 الفيزياء والكيمياءرشيد فجر 3فاطمة الفهرية عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشق 168670104/09/12 18 إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةصفاء بوزلفان 1احمد الحيمر عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشق 127996728/09/04 38 إلتحاق بالزوجالتربية السريةفاطنة بنحمو 3لحسن اويدار عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشق 144687605/09/07 34 التربية التشكيليةعبد الحكيم شببي 1لحسن اويدار عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين الشق 123340010/09/01 72 التكنولوجياعبد الرحيم لعروسي 1لحسن اويدار عين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي الحسني 169255503/09/13 34 اللغة العربيةفتيحة لعسري 1ملوية الحي الحسني )المقاطعة(
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عمالة مقاطعة الحي الحسني 169226003/09/13 24 اللغة العربيةسناء الحجام 3ملوية الحي الحسني )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي الحسني 169255103/09/13 24 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةاحلم بنهنية, 3المام الجزولي الحي الحسني )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي الحسني 169294803/09/13 24 اللغة العربيةفيصل الخلف 2المام الجزولي الحي الحسني )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي الحسني 128135607/09/04 19 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةبوعشرة مينة 2ابن عباد الحي الحسني )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي الحسني 159727805/09/11 18 اللغة العربيةكمال ضعفاوي 7محمد عابد الجابري الحي الحسني )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي الحسني 175523002/09/15 14 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةحسناء المخلص 2الدريسي الحي الحسني )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي الحسني 169198503/09/13 6 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةخديجة بوهتيت 1ابن النديم الحي الحسني )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي الحسني 89571416/09/89 98 اللغة الفرنسيةخديجة الدرويش 1الطبرى الحي الحسني )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي الحسني 74517316/09/93 82 اللغة الفرنسيةنبيل المجيدي 1الدريسي الحي الحسني )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي الحسني 158953402/09/10 42 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةهاجر عياش 3الهناء الحي الحسني )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي الحسني 127812207/09/04 40 اللغة الفرنسيةساعد فاطمة 2ملوية الحي الحسني )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي الحسني 154449202/09/09 32 اللغة الفرنسيةمعروف وفاء 3المل الحي الحسني )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي الحسني 168483003/09/13 30 اللغة الفرنسيةسي محمد الضريف البوفي 1المختار السوسي الحي الحسني )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي الحسني 175063302/09/14 28 اللغة الفرنسيةأسماء الشاه 2ابن المؤقت الحي الحسني )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي الحسني 150520805/09/08 24 اللغة الفرنسيةابيك محمد 8عمر بن الخطاب الحي الحسني )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي الحسني 158786702/09/10 21 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةســــــهــــــام  أحــــــلل 1ابن عباد الحي الحسني )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي الحسني 150520905/09/08 18 اللغة الفرنسيةجيهان   قاص 8عبد العزيز مزيان بلفقيه الحي الحسني )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي الحسني 174977602/09/14 18 اللغة الفرنسيةمشهور إيمان 1ابن زهر الحي الحسني )المقاطعة(
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عمالة مقاطعة الحي الحسني 190984801/01/17 8 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةهند اشبنات 1الطبرى الحي الحسني )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي الحسني 191078101/01/17 8 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةصفاء الحمداوي 1يوسف بن تاشفين الحي الحسني )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي الحسني 154513102/09/09 48 الجتماعياتليلى بوغانمي 1ابن عباد الحي الحسني )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي الحسني 150522605/09/08 38 إلتحاق بالزوجالجتماعياتبلقاضي ايمان 1ملوية الحي الحسني )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي الحسني 174963302/09/14 28 الجتماعياتربيعة ابن الطالب 4خالد بن الوليد الحي الحسني )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي الحسني 128366001/01/05 52 الرياضياترشيد جقام 1عبد ا كنون الحي الحسني )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي الحسني 144709005/09/07 22 الرياضياتالحبيب بلقيفى 1أنس بن مالك الحي الحسني )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي الحسني 150459205/09/08 12 إلتحاق بالزوجالرياضياتسلمى الدهبي 1عبد ا كنون الحي الحسني )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي الحسني 150460005/09/08 10 إلتحاق بالزوجالرياضياتالرجولة سناء 1خالد بن الوليد الحي الحسني )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي الحسني 105188116/09/97 62 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءمحمد فاطمي 2عمر بن الخطاب الحي الحسني )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي الحسني 168489511/09/13 34 الفيزياء والكيمياءخديجة سهير 1المختار السوسي الحي الحسني )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي الحسني 174993902/09/14 28 الفيزياء والكيمياءبن الطالب رشيدة 4ابن عباد الحي الحسني )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي الحسني 115156116/09/99 18 الفيزياء والكيمياءعبد الكريم مونيب 3المل الحي الحسني )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي الحسني 159758205/09/11 37 إلتحاق بالزوجالتربية السلميةمريم منوار 1ابن عباد الحي الحسني )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي الحسني 175515702/09/15 12 إلتحاق بالزوجةالتربية السلميةموريخ  محمد ياسين 9المختار السوسي الحي الحسني )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي الحسني 175601302/09/15 12 التربية السلميةيوسف الودني 4ملوية الحي الحسني )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي الحسني 36552016/09/89 122 التربية البدنيةمغفور عبد الرحمان 1ابن هشام الحي الحسني )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي الحسني 128060407/09/04 68 المعلومياتخــــدوج  رفــيـــــق 1المام الجزولي الحي الحسني )المقاطعة(
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عمالة مقاطعة الحي الحسني 168527303/09/13 24 المعلومياتحسناء الناضري 2الدريسي الحي الحسني )المقاطعة(

عمالة مقاطعات ابن مسيك 175017202/09/14 28 اللغة العربيةسعيد ايت المدني 3الثانوية العدادية محمد بلحسن الوزاني سباتة )المقاطعة(

عمالة مقاطعات ابن مسيك 175473002/09/15 12 اللغة العربيةامين اظريف 1الثانوية العدادية خالد بن الوليد سباتة )المقاطعة(

عمالة مقاطعات ابن مسيك 98845116/09/93 126 اللغة الفرنسيةنعيمة فحامة 4الثانوية العدادية ابن المعتز سباتة )المقاطعة(

عمالة مقاطعات ابن مسيك 128224907/09/05 58 اللغة الفرنسيةأومنو عبد الواحد 3الثانوية العدادية ابن خلدون ابن امسيك )المقاطعة(

عمالة مقاطعات ابن مسيك 140817607/09/05 34 اللغة الفرنسيةسالمي محمد 1الثانوية العدادية خالد بن الوليد سباتة )المقاطعة(

عمالة مقاطعات ابن مسيك 144787805/09/07 24 اللغة الفرنسيةمؤدن محمد 1الثانوية العدادية ابن المعتز سباتة )المقاطعة(

عمالة مقاطعات ابن مسيك 144754105/09/07 60 الجتماعياتبوقسيم الحسين 1الثانوية العدادية خالد بن الوليد سباتة )المقاطعة(

عمالة مقاطعات ابن مسيك 175056402/09/14 28 الجتماعياتيونس سعد 1الثانوية العدادية محمد بلحسن الوزاني سباتة )المقاطعة(

عمالة مقاطعات ابن مسيك 175572002/09/15 12 الجتماعياتيوسف احداد 2الثانوية العدادية ابن المعتز سباتة )المقاطعة(

عمالة مقاطعات ابن مسيك 175085302/09/14 28 الرياضياتبسمة   موجاهيد 1الثانوية العدادية شاعر الحمراء ابن امسيك )المقاطعة(

عمالة مقاطعات ابن مسيك 175034702/09/14 8 إلتحاق بالزوجالرياضياتخديجة اريري 4الثانوية العدادية خالد بن الوليد سباتة )المقاطعة(

عمالة مقاطعات ابن مسيك 168756104/09/12 18 علوم الحياة والرضمحمد توبة 3الثانوية العدادية ابن المعتز سباتة )المقاطعة(

عمالة مقاطعات ابن مسيك 36968617/09/90 116 الفيزياء والكيمياءعبدالرحيم ولد لعضم 1الثانوية العدادية علل الرحماني ابن امسيك )المقاطعة(

عمالة مقاطعات ابن مسيك 168484103/09/13 24 الفيزياء والكيمياءامين جراية 1الثانوية العدادية شاعر الحمراء ابن امسيك )المقاطعة(

عمالة مقاطعات ابن مسيك 168489403/09/13 12 الفيزياء والكيمياءسلوة  الطائف 3الثانوية العدادية ابن المعتز سباتة )المقاطعة(

عمالة مقاطعات ابن مسيك 159756705/09/11 28 التربية السلميةرشيد بن صالح 2الثانوية العدادية محمد بلحسن الوزاني سباتة )المقاطعة(

عمالة مقاطعات ابن مسيك 158920902/09/10 24 التربية السلميةيونس علم 1الثانوية العدادية علل الرحماني ابن امسيك )المقاطعة(
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عمالة مقاطعات ابن مسيك 175512102/09/15 12 التربية السلميةخالد شاكير 3الثانوية العدادية ابن حزم ابن امسيك )المقاطعة(

عمالة مقاطعات ابن مسيك 128071007/09/04 30 التربية السريةزينون جهان 3الثانوية العدادية أبي عنان سباتة )المقاطعة(

عمالة مقاطعات ابن مسيك 140905306/09/06 12 التربية السريةفتاح  دنيا 2الثانوية العدادية شاعر الحمراء ابن امسيك )المقاطعة(

عمالة مقاطعات ابن مسيك 127980507/09/04 18 التربية التشكيليةجميلة فوزي 1الثانوية العدادية محمد بلحسن الوزاني سباتة )المقاطعة(

عمالة مقاطعات ابن مسيك 144695205/09/07 70 المعلومياتسهام بوكرين 1الثانوية العدادية ابراهيم الروداني ابن امسيك )المقاطعة(

عمالة مقاطعات ابن مسيك 168527403/09/13 34 المعلومياتكرم مريم 1الثانوية العدادية محمد بلحسن الوزاني سباتة )المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي رشيد 128226103/10/05 44 اللغة العربيةزهرة  دندوني 2الثانوية العدادية علل الفاسي سيدي عثمان )المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي رشيد 175015602/09/14 18 اللغة العربيةسعيد معناوي 1الثانوية العدادية علل بن عبد ا سيدي عثمان )المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي رشيد 168776204/09/12 30 اللغة الفرنسيةبتسام مستحسن 1الثانوية العدادية لل مريم سيدي عثمان )المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي رشيد 175065302/09/14 28 اللغة الفرنسيةفاطمة أمزيان 1الثانوية العدادية الزلقة سيدي عثمان )المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي رشيد 168483103/09/13 26 اللغة الفرنسيةالغوزي فاطمة 1الثانوية العدادية الرحالي الفاروقي مولي رشيد )المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي رشيد 175543302/09/15 22 اللغة الفرنسيةلمياء محضر 1الثانوية العدادية الرشيد مولي رشيد )المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي رشيد 168776704/09/12 18 اللغة الفرنسيةابن غزالة خديجة 2الثانوية العدادية عبد ا بن ياسين مولي رشيد )المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي رشيد 168790404/09/12 12 اللغة الفرنسيةأنس بنخديم 1الثانوية العدادية الندلس سيدي عثمان )المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي رشيد 175430102/09/15 12 اللغة الفرنسيةنعيمة زهري 1الثانوية العدادية علل الفاسي سيدي عثمان )المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي رشيد 128006407/09/04 70 الجتماعياتعبد ا كرير 1الثانوية العدادية الرشيد مولي رشيد )المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي رشيد 128009020/09/04 58 الجتماعياتجليلة جمال 1الثانوية العدادية علل بن عبد ا سيدي عثمان )المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي رشيد 150442305/09/08 28 الجتماعياتحنان كوطي 3الثانوية العدادية لل مريم سيدي عثمان )المقاطعة(
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عمالة مقاطعات مولي رشيد 168482303/09/13 24 الجتماعياتخديجة بحافيض 1الثانوية العدادية علل الفاسي سيدي عثمان )المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي رشيد 89076116/09/88 134 الرياضياتفاطمة النمير 1الثانوية العدادية عبد الرحيم بوعبيد مولي رشيد )المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي رشيد 159691805/09/11 18 علوم الحياة والرضماكري      فاطمة 1الثانوية العدادية الفارابي مولي رشيد )المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي رشيد 105191416/09/97 90 الفيزياء والكيمياءاحرايفي محمد 3الثانوية العدادية عبد ا بن ياسين مولي رشيد )المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي رشيد 117803006/09/00 28 الفيزياء والكيمياءالمصطفى العبادي 4الثانوية العدادية الفارابي مولي رشيد )المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي رشيد 175429302/09/15 22 الفيزياء والكيمياءفاتحة فيها الخير 1الثانوية العدادية علل الفاسي سيدي عثمان )المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي رشيد 175060402/09/14 19 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءرباب جباري 1الثانوية العدادية علل بن عبد ا سيدي عثمان )المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي رشيد 111896816/09/98 82 التربية السلميةرزوق الطاهرة 2الثانوية العدادية رحال المسكيني مولي رشيد )المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي رشيد 154480902/09/09 58 التربية السريةسارة مصلي 1الثانوية العدادية ثريا السقاط سيدي عثمان )المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي رشيد 168753604/09/12 30 التربية السريةحسناء مصلي 3الثانوية العدادية الندلس سيدي عثمان )المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي رشيد 127986907/09/04 36 التربية التشكيليةرواكي يوسف 1الثانوية العدادية الفارابي مولي رشيد )المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي رشيد 130940205/09/03 80 المعلومياتمزياني نادية 1الثانوية العدادية رحال المسكيني مولي رشيد )المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي رشيد 154544602/09/09 30 المعلومياتعبد الهادي عقرة 2الثانوية العدادية عبد ا بن ياسين مولي رشيد )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 169305303/09/13 24 اللغة العربيةبوشعيب لكحل 1الثانوية العدادية عبد الكريم الخطابي سيدي البرنوصي )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 128246107/09/05 20 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةبهيجة  وكريم 1 الثانوية العدادية طارق سيدي البرنوصي )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 174997502/09/14 18 اللغة العربيةجواد غوات 1الثانوية العدادية مليكة الفاسي سيدي مومن )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 168512803/09/13 12 اللغة العربيةخديجة السعداوي 1الثانوية العدادية ابن خلدون سيدي مومن )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 112376216/09/98 82 اللغة الفرنسيةمينة حاجوني 1 الثانوية العدادية طارق سيدي البرنوصي )المقاطعة(
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عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 128060607/09/04 62 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةحــنـــان لـحــصـــيــــري 2لثانوية العدادية سكني سيدي مومن )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 144735905/09/07 58 اللغة الفرنسيةهند مــــراح 1الثانوية العدادية عمر بن عبد العزيز سيدي البرنوصي )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 140883806/09/06 52 اللغة الفرنسيةيوسف صنير 1لثانوية العدادية ثريا السقاط سيدي مومن )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 159726005/09/11 40 اللغة الفرنسيةفاطنة اركيك 2الثانوية العدادية عبد الكريم الخطابي سيدي البرنوصي )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 169216803/09/13 34 اللغة الفرنسيةسعيد حروف 1الثانوية العدادية الريحاني سيدي مومن )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 144819905/09/07 30 اللغة الفرنسيةهدى الصديق 1لثانوية العدادية سكني سيدي مومن )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 144690405/09/07 28 اللغة الفرنسيةالخطابي خديجة 1الثانوية العدادية ابن سينا سيدي مومن )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 144747905/09/07 28 اللغة الفرنسيةسهبر حسناء 1الثانوية العدادية عمر بن عبد العزيز سيدي البرنوصي )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 128535707/09/05 24 اللغة الفرنسيةخالد ملل 1الثانوية العدادية البحتري سيدي مومن )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 175474302/09/15 22 اللغة الفرنسيةاسية المشروح 1الثانوية العدادية ابن خلدون سيدي مومن )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 89338816/09/88 18 اللغة الفرنسيةحطاف بوشرة 2ثانوية الرشيدالعدادية سيدي البرنوصي )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 175430202/09/15 14 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةحفيظة زماوي 1 الثانوية العدادية طرفة بن العبد سيدي البرنوصي )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 190825101/01/17 7 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةعبيلي فدوى 1الثانوية العدادية صفي الدين الحلي سيدي البرنوصي )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 190825201/01/17 7 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةلكروري بشرى 1الثانوية العدادية أمنة بنت وهب سيدي مومن )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 128287201/01/05 52 الجتماعياتعمر ايت يوسف 1الثانوية العدادية الحسن الثاني سيدي مومن )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 168584104/09/12 32 الجتماعياتعزالدين السبايطي 1الثانوية العدادية ابن سينا سيدي مومن )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 130912205/09/03 77 إلتحاق بالزوجةالرياضياتحمامو عبدالعزيز 1 الثانوية العدادية طارق سيدي البرنوصي )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 174988302/09/14 28 الرياضياتبشرى الدغناني 1الثانوية العدادية الريحاني سيدي مومن )المقاطعة(
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عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 150461008/09/08 24 الرياضياترشيد كمخو 1 الثانوية العدادية طارق سيدي البرنوصي )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 175536102/09/15 22 الرياضياتمريم برقان 1الثانوية العدادية أناسي سيدي مومن )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 169245903/09/13 13 إلتحاق بالزوجالرياضياتلبطار إيمان 1الثانوية العدادية البحتري سيدي مومن )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 175455002/09/15 13 إلتحاق بالزوجالرياضياتتوفيق خديجة 1 الثانوية العدادية طارق سيدي البرنوصي )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 175422903/09/15 12 الرياضياتأيوب وعزيز 1الثانوية العدادية أناسي سيدي مومن )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 159719705/09/11 32 علوم الحياة والرضمنصوري  فيزة 1الثانوية العدادية أناسي سيدي مومن )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 175024402/09/14 28 علوم الحياة والرضحبيبة ارهال 1ثانوية الرشيدالعدادية سيدي البرنوصي )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 175065502/09/14 28 علوم الحياة والرضليلى   فجلي 1الثانوية العدادية البحتري سيدي مومن )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 158797902/09/10 24 علوم الحياة والرضفهيم خديجة 1الثانوية العدادية السلم سيدي مومن )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 175433003/09/15 12 علوم الحياة والرضحمزة الهواري 1الثانوية العدادية أناسي سيدي مومن )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 123324506/09/01 104 الفيزياء والكيمياءعبد العالي حمزة 1الثانوية العدادية الشهيد أحمد الراشدي سيدي مومن )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 128300501/01/05 64 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءحبيبة الرواعي 1الثانوية العدادية عمر بن عبد العزيز سيدي البرنوصي )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 123322606/09/01 60 الفيزياء والكيمياءسعاد حدي 2الثانوية العدادية عبد الكريم الخطابي سيدي البرنوصي )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 158801702/09/10 34 الفيزياء والكيمياءسبغنام عز الدين 1الثانوية العدادية البحتري سيدي مومن )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 126137304/09/02 28 الفيزياء والكيمياءبوروضا ياسين 2الثانوية العدادية أمنة بنت وهب سيدي مومن )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 175061202/09/14 18 الفيزياء والكيمياءيوسف خليل 1الثانوية العدادية الحنصالي سيدي مومن )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 175062202/09/14 18 الفيزياء والكيمياءعزيز يوسف 4الثانوية العدادية عبد ا إبراهيم سيدي مومن )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 175142502/09/14 18 الفيزياء والكيمياءابراهيم ضفير 1الثانوية العدادية صفي الدين الحلي سيدي البرنوصي )المقاطعة(
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عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 175537102/09/15 12 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءحبيبة نجاوي 1 الثانوية العدادية طارق سيدي البرنوصي )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 130897205/09/03 56 إلتحاق بالزوجالتربية السريةغزلن المردمي 1الثانوية العدادية السلم سيدي مومن )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 128058128/09/04 39 إلتحاق بالزوجالتربية السريةنزار مريمة 1الثانوية العدادية أمنة بنت وهب سيدي مومن )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 127979214/09/04 36 التربية التشكيليةالمهدي بوسوف 5لثانوية العدادية سكني سيدي مومن )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 168826404/09/12 40 المعلومياتبوشرى اركيك 9لثانوية العدادية سكني سيدي مومن )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 168744404/09/12 30 إلتحاق بالزوجالمعلومياتعلية فاسكا 6لثانوية العدادية ثريا السقاط سيدي مومن )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 168527103/09/13 24 المعلومياتالكناوي سفيان 4الثانوية العدادية الحنصالي سيدي مومن )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 140803807/09/05 58 التكنولوجياهشام يوسري 6 الثانوية العدادية طرفة بن العبد سيدي البرنوصي )المقاطعة(

إقليم: الجديدة 29872416/09/86 76 اللغة العربيةابوحافص محمد 1ثانوية النجد التأهيلية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 130948505/09/03 66 اللغة العربيةحنان وردي 2ثانوية محمد الحنصالي العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 144798605/09/07 56 اللغة العربيةالمصطفى  فاتح 1ثانوية المجاهد العياشي العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 154537402/09/09 48 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةالجدياني مريم 1ثانوية عبد المالك السعدي العدادية متوح

إقليم: الجديدة 144798305/09/07 44 اللغة العربيةالعصبي بوشعيب 1ثانوية عبد الرحمان الدكالي العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 154509802/09/09 40 اللغة العربيةمحمد نداي 1ثانوية عبد الرحمان الدكالي العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 144706805/09/07 38 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةبديعة  الدريسي 1ثانوية الفرح العدادية مولي عبد ا

إقليم: الجديدة 159804505/09/11 36 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةسعاد خرتيتي 2ثانوية لل حسناء العدادية أزمور )البلدية(

إقليم: الجديدة 169254803/09/13 24 اللغة العربيةانيس طاهري 2 ثانوية مولي عبد ا التأهيلية مولي عبد ا

إقليم: الجديدة 174996502/09/14 18 اللغة العربيةوفاء القضيوي الدريسي 1ثانوية سيدي محمد بن عبد ا العدادية الجديدة )البلدية(
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إقليم: الجديدة 175542202/09/15 12 اللغة العربيةنادية زواق 1ثانوية محمد الحنصالي العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 88422516/09/86 152 اللغة الفرنسيةلطيفة عطاف 1ثانوية محمد الحنصالي العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 112455816/09/98 92 اللغة الفرنسيةعبد ا مشكور 3ثانوية المجاهد العياشي العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 144803505/09/07 70 اللغة الفرنسيةهانم سهام 2ثانوية سيدي اسماعيل العدادية سيدي اسماعيل

إقليم: الجديدة 21093117/09/84 64 اللغة الفرنسيةمغاطيط عبد الكريم 5ثانوية مولي الحسن العدادية أولد رحمون

إقليم: الجديدة 128031107/09/04 48 اللغة الفرنسيةنوار الشروقات 3ثانوية ابن باجة العدادية أولد احسين

إقليم: الجديدة 154526302/09/09 43 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةحسنى شعالي 2ثانوية محمد الحنصالي العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 168591204/09/12 40 اللغة الفرنسيةمعاد أسماء 1ثانوية الرشاد العدادية أولد حمدان

إقليم: الجديدة 168591804/09/12 40 اللغة الفرنسيةيافي رقية 5ثانوية الرشاد العدادية أولد حمدان

إقليم: الجديدة 150575305/09/08 36 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةالزادي حياة 2ثانوية الفرح العدادية مولي عبد ا

إقليم: الجديدة 128445007/09/05 28 اللغة الفرنسيةبنبابا احمد 7ثانوية الساحل العدادية لبير الجديد )البلدية(

إقليم: الجديدة 174978802/09/14 28 اللغة الفرنسيةحنان هلل 8ثانوية الورد العدادية شتوكة

إقليم: الجديدة 168589804/09/12 26 اللغة الفرنسيةأسماء دكوان 6 ثانوية المام علي العدادية سيدي علي بن حمدوش

إقليم: الجديدة 169288403/09/13 24 اللغة الفرنسيةالكونتيتي عبد الكبير 5ثانوية الساحل العدادية لبير الجديد )البلدية(

إقليم: الجديدة 174978302/09/14 18 اللغة الفرنسيةاسماعيل اوجيل 5 ثانوية المام علي العدادية سيدي علي بن حمدوش

إقليم: الجديدة 169204603/09/13 13 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةهشام رجاء 2ثانوية عبد الكريم الخطابي العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 159702205/09/11 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةهند لفحل 3ثانوية المجاهد العياشي العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 168591704/09/12 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةايمان سباج 2ثاتوية ابن طفيل العدادية حوزية
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إقليم: الجديدة 115142216/09/99 112 الجتماعياتبوراس لمياء 1ثانوية النجد التأهيلية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 117710806/09/00 84 الجتماعياترشيد عتوق 1ثانوية حليمة السعدية العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 159865305/09/11 36 الجتماعياتفاطمة  خضروب 1ثانوية حليمة السعدية العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 168485703/09/13 34 الجتماعياترشيدة الشرقاوي 1ثانوية لل مريم العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 168580404/09/12 30 الجتماعياتسعيد  بيقرناف 1ثاتوية ابن طفيل العدادية حوزية

إقليم: الجديدة 168655204/09/12 30 الجتماعياتشفيـــــقي  عبــــد الـــــعالي 1ثانوية المجاهد العياشي العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 175057302/09/14 28 الجتماعياتعبد القادر شخمان 1ثانوية علل الفاسي العدادية لبير الجديد )البلدية(

إقليم: الجديدة 168581804/09/12 12 الجتماعياتجواد الكوش 3ثانوية حليمة السعدية العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 175533402/09/15 12 الجتماعياتالحسين احسيني 1ثانوية الساحل العدادية لبير الجديد )البلدية(

إقليم: الجديدة 36652216/09/89 132 الرياضياتبنطويلة بوشعيب 1ثانوية سيدي محمد بن عبد ا العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 74820916/09/93 132 الرياضياتالكوطي نور الدين 1ثانوية سيدي محمد بن عبد ا العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 105063216/09/97 120 الرياضياتيوسف رمزان 1ثانوية النجد التأهيلية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 9010216/09/95 108 الرياضياتمسعود بلجاوي 1ثانوية لل مريم العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 112468216/09/98 106 الرياضيات محمد علي النعيمي 1ثانوية حليمة السعدية العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 6541716/09/94 72 الرياضياتعبدالقادر  البوعادي 1ثاتوية ابن طفيل العدادية حوزية

إقليم: الجديدة 158867402/09/10 52 الرياضياتمزكلي  خديجة 1ثانوية سيدي محمد بن عبد ا العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 115288816/09/99 48 الرياضياتالفرقاني سعيد 1ثانوية محمد الحنصالي العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 158866202/09/10 42 إلتحاق بالزوجالرياضياتخد يجة  فازي 1ثانوية المنار العدادية الجديدة )البلدية(
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إقليم: الجديدة 150462105/09/08 37 إلتحاق بالزوجالرياضياتزروالي زكية 1ثانوية المجاهد العياشي العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 150468005/09/08 34 الرياضياتمصطفى بياض 1ثانوية المنار العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 168586204/09/12 30 الرياضياتمحمد البوعزيزي 1ثانوية النجد التأهيلية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 168588404/09/12 30 الرياضياتزينب لعشير 1ثانوية المصب العدادية أزمور )البلدية(

إقليم: الجديدة 168589304/09/12 30 الرياضياتزراوي نزهة 1ثانوية العيون العدادية لبير الجديد )البلدية(

إقليم: الجديدة 158865402/09/10 28 الرياضياتعبد الحكيم العرفاوي 1ثانوية سيدي اسماعيل العدادية سيدي اسماعيل

إقليم: الجديدة 168586304/09/12 28 الرياضياتأحمد الحاكم 1ثانوية البكري العدادية أزمور )البلدية(

إقليم: الجديدة 174989702/09/14 28 الرياضياتعبد ا واجب الشكر 3ثانوية لل مريم العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 174991402/09/14 28 الرياضياتزينب خطابي 1ثانوية عبد الرحمان الدكالي العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 168506803/09/13 24 الرياضياتحبيبي عبد ا 4ثانوية البكري العدادية أزمور )البلدية(

إقليم: الجديدة 169256103/09/13 24 الرياضياتعزيزة سوباعي 3ثانوية المجاهد العياشي العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 175535102/09/15 22 الرياضياتصفية أعراب 1ثانوية الفرح العدادية مولي عبد ا

إقليم: الجديدة 168585904/09/12 18 الرياضياتسكينة العدراوي 1ثانوية المجاهد العياشي العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 174989102/09/14 18 إلتحاق بالزوجالرياضياتزينب بوصفيحة 1ثانوية لل مريم العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 175086102/09/14 18 إلتحاق بالزوجالرياضياتحنان سليوم 1ثانوية المنار العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 158891102/09/10 30 علوم الحياة والرضهاجر الجعدي 1ثاتوية ابن طفيل العدادية حوزية

إقليم: الجديدة 168755204/09/12 30 علوم الحياة والرضمريم الخباش 1ثانوية عبد الرحمان الدكالي العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 175021302/09/14 28 علوم الحياة والرضالمصطفى مؤدن 1ثانوية عبد المالك السعدي العدادية متوح
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إقليم: الجديدة 175528102/09/15 22 علوم الحياة والرضلبنة غازي 1ثانوية الفرح العدادية مولي عبد ا

إقليم: الجديدة 174981202/09/14 18 علوم الحياة والرضفاطمة يقين 1ثانوية الساحل العدادية لبير الجديد )البلدية(

إقليم: الجديدة 29731616/09/86 128 الفيزياء والكيمياءحسن جابر 1ثانوية محمد الحنصالي العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 115288716/09/99 112 الفيزياء والكيمياءفتيحة الدريسي 1ثانوية النجد التأهيلية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 74386416/09/93 108 الفيزياء والكيمياءموسى السفيني 4ثانوية حليمة السعدية العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 128366201/01/02 104 الفيزياء والكيمياءبوشعيب سمايني 3ثاتوية ابن طفيل العدادية حوزية

إقليم: الجديدة 105216916/09/97 102 الفيزياء والكيمياءمحمد أمين 4ثانوية عبد الكريم الخطابي العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 140865906/09/06 76 الفيزياء والكيمياءمرار عبد اللطيف 4ثانوية لل مريم العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 104380716/09/96 70 الفيزياء والكيمياءسعيد كريبي 1ثانوية المجاهد العياشي العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 105219416/09/97 64 الفيزياء والكيمياءغالم   الزرايدي 1ثانوية لل مريم العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 140829606/09/06 60 الفيزياء والكيمياءنفيعة ماريس 2ثانوية مولي الحسن العدادية أولد رحمون

إقليم: الجديدة 5498716/09/94 54 الفيزياء والكيمياءعبد الحكيم بونكاب 1ثانوية لل مريم العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 158870002/09/10 52 الفيزياء والكيمياءشكران بوشعيب 1ثانوية عبد الرحمان الدكالي العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 128017507/09/04 46 الفيزياء والكيمياءمحمد عامد 4ثانوية المنار العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 140829006/09/06 46 الفيزياء والكيمياءأحمد شبي 4ثانوية 3 مارس العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 174992702/09/14 20 إلتحاق بالزوجةالفيزياء والكيمياءأحمد حمدان 1ثانوية عبد الكريم الخطابي العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 127026504/09/02 78 التربية السلميةعين دردارة عبد السلم 8ثانوية الفرح العدادية مولي عبد ا

إقليم: الجديدة 169283503/09/13 24 التربية السلميةعبد اللطيف بنيشة 1ثانوية سيدي اسماعيل العدادية سيدي اسماعيل
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إقليم: الجديدة 174969102/09/14 18 التربية السلميةمحمد وزان 1ثانوية الساحل العدادية لبير الجديد )البلدية(

إقليم: الجديدة 24303916/09/85 152 التربية البدنيةبوريضة بوشعيب 1ثانوية محمد الحنصالي العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 123267206/09/01 90 التربية البدنيةعدلني هشام 1ثانوية النجد التأهيلية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 128086407/09/04 88 التربية البدنيةاخريبش سهام 3ثانوية الرشاد العدادية أولد حمدان

إقليم: الجديدة 140853106/09/06 76 التربية البدنيةمولي العربي درويش 2ثانوية سيدي اسماعيل العدادية سيدي اسماعيل

إقليم: الجديدة 78942516/09/92 57 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةمبارك ختيمي 1ثانوية المنار العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 128082007/09/04 36 التربية البدنيةدحماني محمد 3ثاتوية ابن طفيل العدادية حوزية

إقليم: الجديدة 168535203/09/13 25 إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةبشرى امزوري 8ثانوية المصب العدادية أزمور )البلدية(

إقليم: الجديدة 127990107/09/04 81 إلتحاق بالزوجالتربية السريةخديجة البرميش 4ثانوية النجد التأهيلية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 127939407/09/04 78 التربية السريةعاطف كلثوم 7ثانوية الفرح العدادية مولي عبد ا

إقليم: الجديدة 168753404/09/12 32 إلتحاق بالزوجالتربية السريةبوشرة الكريم 1ثانوية 3 مارس العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 158807002/09/10 19 إلتحاق بالزوجالتربية السريةنادية الخطابي 8ثانوية المام مسلم العدادية مولي عبد ا

إقليم: الجديدة 130944416/09/03 46 التربية التشكيليةنشيط رضوان 9ثانوية لل مريم العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 150574905/09/08 36 التربية التشكيليةسبيل المهدي 6ثانوية الفرح العدادية مولي عبد ا

إقليم: الجديدة 159686405/09/11 36 التربية التشكيليةسهام الشاطبي 1ثانوية النجد التأهيلية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 159828205/09/11 19 إلتحاق بالزوجالتربية التشكيليةسميرة قرقاس 1ثانوية عبد الكريم الخطابي العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 154473502/09/09 58 التربية الموسيقيةفاطمة الزهراء أودادس 1ثانوية سيدي محمد بن عبد ا العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 128541507/09/05 42 التربية الموسيقيةنشافة مصطفى 1ثانوية علل الفاسي العدادية لبير الجديد )البلدية(
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إقليم: الجديدة 130921216/09/03 70 المعلومياتعز يز قايض 1ثانوية النجد التأهيلية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 144810605/09/07 70 المعلومياتالعجلي عبد الرحيم 1ثانوية المنار العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 144694705/09/07 60 المعلومياتعمار بوشعيب 1ثانوية مولي الحسن العدادية أولد رحمون

إقليم: الجديدة 127930707/09/04 46 المعلومياتعدنان ابراهيم 1ثانوية حليمة السعدية العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 130943216/09/03 46 المعلومياتمرعان نادية 1ثانوية المجاهد العياشي العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 127934307/09/04 42 المعلومياتالنتفي نور الدين 1 ثانوية القاضي عياض التأهيلية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 168848904/09/12 30 المعلومياتبوحسين بلخواض 2ثانوية مولي بوشعيب التأهيلية أزمور )البلدية(

إقليم: الجديدة 71061516/09/92 98 التكنولوجياالتجاني قطبي 3ثانوية محمد الحنصالي العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 140797005/10/05 82 التكنولوجيابناصر نادية 1ثانوية حليمة السعدية العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 117472006/09/00 78 التكنولوجياعفاف وضيف 1ثانوية النجد التأهيلية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 123320810/09/01 46 التكنولوجيافتح ا عزيز 1ثاتوية ابن طفيل العدادية حوزية

إقليم: الجديدة 123282006/09/01 44 إلتحاق بالزوجةالتكنولوجيابلكوفة نبيل 1ثانوية مولي الحسن العدادية أولد رحمون

إقليم: الجديدة 158851002/09/10 42 التكنولوجيااحمد زهار 1ثانوية 3 مارس العدادية الجديدة )البلدية(

إقليم: الجديدة 158929602/09/10 42 التكنولوجياغسان الدازي 4ثانوية لل حسناء العدادية أزمور )البلدية(

إقليم: الجديدة 158930302/09/10 42 التكنولوجياعائشة عسال 9ثانوية المام مسلم العدادية مولي عبد ا

إقليم: الجديدة 159792005/09/11 36 التكنولوجياجمال العراجي 2ثانوية الفرح العدادية مولي عبد ا

إقليم: الجديدة 168828404/09/12 30 التكنولوجياعبد السلم ربيحي 11ثانوية القصيبة العدادية بولعوان

إقليم: مديونة 105213416/09/97 108 اللغة العربيةعزيزة قرموشي 1بدر تيط مليل )البلدية(

27 بالنسبة للذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذه اللئحة، يتعين عليهم التصال بالكاديمية التي تم تعيينهم بإحدى المديريات القليمية التابعة لها قصد تعيينهم بإحدى المؤسسات التعليمية على ضوء المناصب المتوفرة. 
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إقليم: مديونة 117900816/09/00 90 اللغة العربيةخديجة عياش 1المام الشاطبي مديونة )البلدية(

إقليم: مديونة 128404101/01/02 46 اللغة العربيةعبد الكريم صلوح 2التحدي سيدي حجاج واد حصار

إقليم: مديونة 175473802/09/15 12 اللغة العربيةكروم محمد 3عثمان بن عفان سيدي حجاج واد حصار

إقليم: مديونة 140565401/02/08 34 اللغة الفرنسيةالحايكي   عبد الكبير 1تيط مليل تيط مليل )البلدية(

إقليم: مديونة 175543502/09/15 22 اللغة الفرنسيةمديحة المستعبد 1عبد ا كنون مديونة )البلدية(

إقليم: مديونة 175571202/09/15 12 الجتماعياتأكبار عبد الحق 1عثمان بن عفان سيدي حجاج واد حصار

إقليم: مديونة 21236216/09/84 126 الرياضياتسلمني عبد اللطيف 1عثمان بن عفان سيدي حجاج واد حصار

إقليم: مديونة 174998902/09/14 28 الرياضياتسارة أحسني 2التحدي سيدي حجاج واد حصار

إقليم: مديونة 117807406/09/00 34 الفيزياء والكيمياءعبداللطيف نصيب 2المام الشاطبي مديونة )البلدية(

إقليم: مديونة 158803502/09/10 28 الفيزياء والكيمياءصالح بوكنيفي 3بدر تيط مليل )البلدية(

إقليم: مديونة 175002502/09/14 28 الفيزياء والكيمياءعاطف خديجة 3علي ابن أبي طالب الهراويين )البلدية(

إقليم: مديونة 175059002/09/14 28 الفيزياء والكيمياءعمر حركات 2بدر تيط مليل )البلدية(

إقليم: مديونة 150517805/09/08 64 التربية السلميةعبد المولى بوبرنوس 2بدر تيط مليل )البلدية(

إقليم: مديونة 168501403/09/13 34 التربية السلميةجمال اجنو 1تيط مليل تيط مليل )البلدية(

إقليم: مديونة 154455702/09/09 48 التربية البدنيةمحمد الحمداوي 1سيدي حجاج سيدي حجاج واد حصار

إقليم: مديونة 144696405/09/07 70 المعلومياتجميلة صبار 2بدر تيط مليل )البلدية(

إقليم: مديونة 168498903/09/13 24 المعلومياتسرنان سفيان 3عثمان بن عفان سيدي حجاج واد حصار

عمالة: المحمدية 36645316/09/89 82 اللغة العربيةتحوحي حسن 1إبن رشيق المحمدية )البلدية(
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عمالة: المحمدية 168733104/09/12 26 اللغة العربيةلعكوبي غزلن 1عين حرودة عين حرودة )البلدية(

عمالة: المحمدية 169333203/09/13 24 اللغة العربيةالدريسية الفحفوحي 2عين حرودة عين حرودة )البلدية(

عمالة: المحمدية 128403401/01/03 18 اللغة العربيةنادية العلوي 4يعقوب المنصور المحمدية )البلدية(

عمالة: المحمدية 174997002/09/14 17 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةلطيفة بوسيك 1عبد الرحمان شناف المحمدية )البلدية(

عمالة: المحمدية 117702506/09/00 66 اللغة الفرنسيةربيعة المشرقي 2يعقوب المنصور المحمدية )البلدية(

عمالة: المحمدية 168839204/09/12 30 اللغة الفرنسيةغزلن سرار 2المحمدية المحمدية )البلدية(

عمالة: المحمدية 168491103/09/13 25 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةسميرة الغرايب 1عبد الرحمان شناف المحمدية )البلدية(

عمالة: المحمدية 159725805/09/11 18 اللغة الفرنسيةايمان اوبندراع 1علل بن عبد ا المحمدية )البلدية(

عمالة: المحمدية 168777404/09/12 14 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةتشيش مريم 1الجولن المحمدية )البلدية(

عمالة: المحمدية 144820005/09/07 12 اللغة الفرنسيةوديان سائح 2العقيد العلم المحمدية )البلدية(

عمالة: المحمدية 168710904/09/12 12 اللغة الفرنسيةمحمد الباهية 1وادي المخازن عين حرودة )البلدية(

عمالة: المحمدية 175545302/09/15 12 اللغة الفرنسيةراندا حنصال 4إبن رشيق المحمدية )البلدية(

عمالة: المحمدية 128006707/09/04 54 الجتماعياتيونس ناجم 2عين حرودة عين حرودة )البلدية(

عمالة: المحمدية 175056102/09/14 28 الجتماعياتميلودة حوات 3علل بن عبد ا المحمدية )البلدية(

عمالة: المحمدية 168580304/09/12 26 الجتماعياتعفاف برامو 3المغرب العربي المحمدية )البلدية(

عمالة: المحمدية 168485603/09/13 24 الجتماعياتخيار رشيدة 3المغرب العربي المحمدية )البلدية(

عمالة: المحمدية 175570102/09/15 22 الجتماعياتخديجة زاويد 3المروة الشللت

عمالة: المحمدية 174982802/09/14 18 الجتماعياتنجوى بوكري 2نازك الملئكة الشللت
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عمالة: المحمدية 175056802/09/14 18 الجتماعياتمنير خيري 1إعدادية سيدي موسى بن علي سيدي موسى بن علي

عمالة: المحمدية 168583404/09/12 12 إلتحاق بالزوجالجتماعياتإلهام معروف 1المغرب العربي المحمدية )البلدية(

عمالة: المحمدية 175532202/09/15 12 الجتماعياتعبد الغني بوقطب 2المختار السوسي بني يخلف

عمالة: المحمدية 175571702/09/15 12 الجتماعياترشيد كرايد 1أولد مومن سيدي موسى المجدوب

عمالة: المحمدية 77280816/09/92 104 الرياضياتالحبيب المباركي 1عبد الرحمان شناف المحمدية )البلدية(

عمالة: المحمدية 144711005/09/07 36 الرياضياتبشرى كرور 2العقيد العلم المحمدية )البلدية(

عمالة: المحمدية 168748204/09/12 26 الرياضياتالمهدي توفيقي 2علل بن عبد ا المحمدية )البلدية(

عمالة: المحمدية 175470002/09/15 12 الرياضياتعادل الملكاوي 3فلسطين المحمدية )البلدية(

عمالة: المحمدية 175573902/09/15 12 إلتحاق بالزوجالرياضياتزينب الطريبق 1إبن رشيق المحمدية )البلدية(

عمالة: المحمدية 159691105/09/11 40 علوم الحياة والرضإيمان طواع 1يعقوب المنصور المحمدية )البلدية(

عمالة: المحمدية 159692405/09/11 18 علوم الحياة والرضعبد الرزاق  مهدي 1شكيب أرسلن بني يخلف

عمالة: المحمدية 174980402/09/14 18 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضسكينة المغاط 1يعقوب المنصور المحمدية )البلدية(

عمالة: المحمدية 168493203/09/13 12 علوم الحياة والرضاوشيخ خديجة 2عبد الرحمان شناف المحمدية )البلدية(

عمالة: المحمدية 14977516/09/82 170 الفيزياء والكيمياءعبد ا    جلل 1عين حرودة عين حرودة )البلدية(

عمالة: المحمدية 150462805/09/08 44 الفيزياء والكيمياءعبد الخالق البهجة 1الجولن المحمدية )البلدية(

عمالة: المحمدية 175061502/09/14 28 الفيزياء والكيمياءايت عبو خديجة 1نازك الملئكة الشللت

عمالة: المحمدية 158804202/09/10 18 الفيزياء والكيمياءمراد الصبري 2عين حرودة عين حرودة )البلدية(

عمالة: المحمدية 158804602/09/10 18 الفيزياء والكيمياءمحمد الحرشة 1شكيب أرسلن بني يخلف
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عمالة: المحمدية 174995202/09/14 18 الفيزياء والكيمياءالسلك مصطفى 1المغرب العربي المحمدية )البلدية(

عمالة: المحمدية 175058202/09/14 18 الفيزياء والكيمياءمحمد البلغمي 1علل بن عبد ا المحمدية )البلدية(

عمالة: المحمدية 175061802/09/14 18 الفيزياء والكيمياءهينوب نسرين 1فلسطين المحمدية )البلدية(

عمالة: المحمدية 128348610/10/03 54 التربية السلميةمحمد الخافي 1المختار السوسي بني يخلف

عمالة: المحمدية 158894002/09/10 52 التربية السلميةعبد الله أيت أمغار 1علل بن عبد ا المحمدية )البلدية(

عمالة: المحمدية 175516502/09/15 12 التربية السلميةمحمد تكديرت 1يعقوب المنصور المحمدية )البلدية(

عمالة: المحمدية 31077321/09/87 148 التربية البدنيةعزيز صبير 1الجولن المحمدية )البلدية(

عمالة: المحمدية 9040916/09/95 124 التربية البدنيةعبدالجليل البهجاوي 1الجولن المحمدية )البلدية(

عمالة: المحمدية 168602704/09/12 30 التربية البدنيةمحمد أزروال 1علل بن عبد ا المحمدية )البلدية(

عمالة: المحمدية 168535103/09/13 22 التربية البدنيةأسماء لقويري 5المحمدية المحمدية )البلدية(

عمالة: المحمدية 150581605/09/08 14 إلتحاق بالزوجةالتربية البدنيةالبوق أمين 1أولد مومن سيدي موسى المجدوب

عمالة: المحمدية 130881305/09/03 70 التربية الموسيقيةالبزاري شكيب 11حمان الفطواكي بني يخلف

عمالة: المحمدية 144779505/09/07 43 إلتحاق بالزوجةالتربية الموسيقيةالبرانصي فيصل 1المختار السوسي بني يخلف

عمالة: المحمدية 159813805/09/11 36 إلتحاق بالزوجالتربية الموسيقيةأزهار بديع 11المروة الشللت

عمالة: المحمدية 128016816/09/04 88 المعلومياتالبوعزاوي صالح 1علل بن عبد ا المحمدية )البلدية(

عمالة: المحمدية 150566105/09/08 40 المعلومياتمحمد البوهالي 2وادي المخازن عين حرودة )البلدية(

إقليم: النواصر 98849716/09/93 46 اللغة العربيةحكيمة الحريري 2خناتة بنت بكار اولد عزوز

إقليم: النواصر 159759905/09/11 36 اللغة العربيةالعيشوش هدى 1دار بوعزة دار بوعزة )البلدية(
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إقليم: النواصر 175473902/09/15 12 اللغة العربيةخديجة أقنجاوي 1عبد ا الحداوي دار بوعزة )البلدية(

إقليم: النواصر 175608802/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةمديحة بوغروم 1الداخلة النواصر )البلدية(

إقليم: النواصر 190826702/09/16 7 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةكوثر شعوب 2توفيق الحكيم النواصر )البلدية(

إقليم: النواصر 128060107/09/04 48 اللغة الفرنسيةلحبق نبيلة 1دار بوعزة دار بوعزة )البلدية(

إقليم: النواصر 168514503/09/13 34 اللغة الفرنسيةالطويل غزلن 2محمد جودار دار بوعزة )البلدية(

إقليم: النواصر 175063202/09/14 28 اللغة الفرنسيةعائشة باسي 4عبد المالك السعدي بوسكورة )البلدية(

إقليم: النواصر 175430702/09/15 22 اللغة الفرنسيةزينب شهاب 1توفيق الحكيم النواصر )البلدية(

إقليم: النواصر 154929802/09/09 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةحنان الطالب 1حسن الصغير دار بوعزة )البلدية(

إقليم: النواصر 175474202/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةنورة أحيون 1عبد ا الحداوي دار بوعزة )البلدية(

إقليم: النواصر 175495002/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةسميرة أروهار 1ابن عربي بوسكورة )البلدية(

إقليم: النواصر 175598702/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةيسرى ادراز 1عبد المالك السعدي بوسكورة )البلدية(

إقليم: النواصر 128473507/09/05 74 إلتحاق بالزوجاللغة النجليزيةالميص الحاجة 3ابن مالك بوسكورة )البلدية(

إقليم: النواصر 98866516/09/93 126 الرياضياتالتوفيق حنان 2خناتة بنت بكار اولد عزوز

إقليم: النواصر 71833116/09/92 48 الرياضياتالـمـصــطــفـــى   مباركي 1الشهيد أحمد بن محمد الراشدي أولد صالح

إقليم: النواصر 144711205/09/07 26 الرياضياتمحمد مودتير 2بوسكورة بوسكورة )البلدية(

إقليم: النواصر 175036102/09/14 18 الرياضياتعبد العزيز عوان 1ابن عربي بوسكورة )البلدية(

إقليم: النواصر 175453602/09/15 13 إلتحاق بالزوجالرياضياتالشاجي سارة 1خالد بن الوليد دار بوعزة )البلدية(

إقليم: النواصر 175067002/09/14 28 علوم الحياة والرضمصطفى الشجعي 1بوسكورة بوسكورة )البلدية(
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إقليم: النواصر 175065602/09/14 18 علوم الحياة والرضالعباري كمال 2عبد المالك السعدي بوسكورة )البلدية(

إقليم: النواصر 175614502/09/15 12 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضكروشي  فاطنة 1الشهيد أحمد بن محمد الراشدي أولد صالح

إقليم: النواصر 117802206/09/00 72 الفيزياء والكيمياءبنصار مولي ابراهيم 1الشهيد أحمد بن محمد الراشدي أولد صالح

إقليم: النواصر 128449007/09/05 52 الفيزياء والكيمياءالطاهر منعاوي 1حسن الصغير دار بوعزة )البلدية(

إقليم: النواصر 144699505/09/07 42 الفيزياء والكيمياءياسمينة العلوي 1ابن مالك بوسكورة )البلدية(

إقليم: النواصر 127934507/09/04 40 الفيزياء والكيمياءجواد عودة 4الشهيد أحمد بن محمد الراشدي أولد صالح

إقليم: النواصر 168593304/09/12 40 الفيزياء والكيمياءابراهيم الحيمر 2آسية الوديع دار بوعزة )البلدية(

إقليم: النواصر 159869705/09/11 36 الفيزياء والكيمياءمونير صديق 5عبد ا الحداوي دار بوعزة )البلدية(

إقليم: النواصر 168748704/09/12 32 الفيزياء والكيمياءتوفيق إبراهيم 1توفيق الحكيم النواصر )البلدية(

إقليم: النواصر 150562205/09/08 24 الفيزياء والكيمياءزكرياء لشكر 6احمد المنصور الذهبي دار بوعزة )البلدية(

إقليم: النواصر 159796305/09/11 22 الفيزياء والكيمياءالمصطفى صاريح 1الداخلة النواصر )البلدية(

إقليم: النواصر 168592504/09/12 22 الفيزياء والكيمياءبوسني رشيد 6حمان الفطواكي دار بوعزة )البلدية(

إقليم: النواصر 175540402/09/15 12 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءخديجة بنعطار 1عبد المالك السعدي بوسكورة )البلدية(

إقليم: النواصر 168780604/09/12 26 التربية السلميةأيوب المرابط 1حمان الفطواكي دار بوعزة )البلدية(

إقليم: النواصر 175512202/09/15 12 التربية السلميةيوسف فتحي 1محمد جودار دار بوعزة )البلدية(

إقليم: النواصر 31074221/09/87 126 التربية البدنيةمحمد  اترانكيلو 1الشهيدة الغظفة بنت المدني دار بوعزة )البلدية(

إقليم: النواصر 168688804/09/12 30 إلتحاق بالزوجالتربية البدنيةاسية صديقي 1الداخلة النواصر )البلدية(

إقليم: النواصر 123373817/09/01 96 التربية التشكيليةزين العابدين المين 1عبد ا الحداوي دار بوعزة )البلدية(
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إقليم: النواصر 144687305/09/07 36 التربية التشكيليةيوسف بنعية 1الداخلة النواصر )البلدية(

إقليم: النواصر 168497803/09/13 24 التربية التشكيليةالغريسي عفاف 1بوسكورة بوسكورة )البلدية(

إقليم: النواصر 168499503/09/13 34 التربية الموسيقيةخديجة ادريسي 1حمان الفطواكي دار بوعزة )البلدية(

إقليم: النواصر 168499103/09/13 24 التربية الموسيقيةأسامة الموضى 1المام مسلم دار بوعزة )البلدية(

إقليم: النواصر 150467005/09/08 58 المعلومياتسربوت جمال 1ابن مالك بوسكورة )البلدية(

إقليم: النواصر 159799606/10/11 37 إلتحاق بالزوجالمعلومياتالهام سجيد 2خالد بن الوليد دار بوعزة )البلدية(

إقليم: النواصر 168827304/09/12 30 إلتحاق بالزوجةالتكنولوجياكوسكوس يونس 1توفيق الحكيم النواصر )البلدية(

إقليم: النواصر 168829304/09/12 30 التكنولوجيانظيرة السمللي 1ادريس الول بوسكورة )البلدية(

إقليم: سطات 25998902/11/88 100 اللغة العربيةمحمد العماري 2الثانوية العداديةالسمارة سطات )البلدية(

إقليم: سطات 130956419/09/03 84 اللغة العربيةعبد الله الرويشي 1الثانوية التأهيلية سيدي العايدي سيدي العايدي

إقليم: سطات 130970405/09/03 50 اللغة العربيةزهير حسن 1الثانوية العدادية أولد الصغير اولد الصغير

إقليم: سطات 168766204/09/12 30 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةحسناء المرخي 1الثانوية العدادية مولي إسماعيل سطات )البلدية(

إقليم: سطات 175608602/09/15 13 إلتحاق بالزوجاللغة العربيةخديجة معاش ا 1الثانوية العدادية مولي عبد ا سطات )البلدية(

إقليم: سطات 89065721/09/88 106 اللغة الفرنسيةفتحي عائشة 1ثانوية المسيرة الخضراء العدادية سطات )البلدية(

إقليم: سطات 126128104/09/02 32 اللغة الفرنسيةسهام بلحديوي 1الثانوية العدادية مولي إسماعيل سطات )البلدية(

إقليم: سطات 175461702/09/15 12 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةبشرة الشرادي 1الثانوية التأهيلية العيون لولد )البلدية(

إقليم: سطات 128222507/09/05 72 اللغة النجليزيةكنوني محمد 2ثانوية المسيرة الخضراء العدادية سطات )البلدية(

إقليم: سطات 127909307/09/04 60 اللغة النجليزيةالفارية نوال 3الثانوية العداديةالسمارة سطات )البلدية(
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إقليم: سطات 168715704/09/12 30 اللغة النجليزيةزكرياء اسعاف 7سيدي لغليمي سطات )البلدية(

إقليم: سطات 169320403/09/13 24 إلتحاق بالزوجةاللغة النجليزيةأسامة مرابطي 1الثانوية العدادية مولي عبد ا سطات )البلدية(

إقليم: سطات 159865405/09/11 28 الجتماعياتهشام كزولي 2الثانوية العدادية مولي إسماعيل سطات )البلدية(

إقليم: سطات 168485003/09/13 13 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتيونس  روجدي 1الثانوية العدادية مولي عبد ا سطات )البلدية(

إقليم: سطات 98838616/09/93 114 الرياضياتفاتحة بنتوركي 1الثانوية العدادية مولي إسماعيل سطات )البلدية(

إقليم: سطات 78949716/09/92 108 الرياضياتحميد القطابي الدريسي 1الثانوية العدادية مولي عبد ا سطات )البلدية(

إقليم: سطات 34200816/09/88 84 إلتحاق بالزوجةالرياضياتعــبــد الـرزاق  مـنـيـــــــر 1الثانوية العدادية مولي إسماعيل سطات )البلدية(

إقليم: سطات 117718206/09/00 60 الرياضياتمحمد فكار 2الثانوية العدادية مولي عبد ا سطات )البلدية(

إقليم: سطات 140792607/09/05 40 الرياضياتميساوي الميلود 2الثانوية العدادية مولي عبد ا سطات )البلدية(

إقليم: سطات 174999602/09/14 28 الرياضياتبثينة تابث 1ثانوية عبدالكريم الخطابي العدادية مشرع بن عبو

إقليم: سطات 158811902/09/10 22 الرياضياتابراهيم اضريس 1الثانوية التأهيلية سيدي العايدي سيدي العايدي

إقليم: سطات 175085502/09/14 18 الرياضياتسلمى حداني 1الثانوية العدادية أولد الصغير اولد الصغير

إقليم: سطات 117671606/09/00 94 الفيزياء والكيمياءالمصطفى تمازي 5الثانوية العدادية مولي عبد ا سطات )البلدية(

إقليم: سطات 169256803/09/13 34 الفيزياء والكيمياءيوسف المهر 3الثانوية العدادية العروسية سطات )البلدية(

إقليم: سطات 168592004/09/12 30 الفيزياء والكيمياءعبد الكريم بلبزار 9الثانوية التأهيلية أنس بن مالك بن أحمد )البلدية(

إقليم: سطات 175059302/09/14 28 الفيزياء والكيمياءالعشي حميد 7ثانوية التوالت العدادية ثوالت

إقليم: سطات 175538502/09/15 12 إلتحاق بالزوجالفيزياء والكيمياءفاطنة بصلة 1الثانوية العدادية مولي إسماعيل سطات )البلدية(

إقليم: سطات 127937107/09/04 50 التربية السلميةباروش  حسن 1سيدي لغليمي سطات )البلدية(
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إقليم: سطات 154488302/09/09 40 التربية السلميةخالد جرموني 1الثانوية العدادية مولي إسماعيل سطات )البلدية(

إقليم: سطات 154532702/09/09 40 التربية السلميةعائشة عركاب 1الثانوية العداديةالسمارة سطات )البلدية(

إقليم: سطات 140920606/09/06 18 التربية السلميةهشام  فريسي 1ملحقة إعدادية محمد السادس بن أحمد )البلدية(

إقليم: سطات 175516002/09/15 12 التربية السلميةيوسف تالمة 7الثانوية التأهيلية سيدي العايدي سيدي العايدي

إقليم: سطات 175606202/09/15 12 إلتحاق بالزوجالتربية السلميةزهيرة الشخش 4ثانوية المسيرة الخضراء العدادية سطات )البلدية(

إقليم: سطات 9076116/09/95 39 إلتحاق بالزوجةالتربية التشكيليةمحمد  فقهي 1ثانوية المسيرة الخضراء العدادية سطات )البلدية(

إقليم: سطات 158816102/09/10 28 التربية التشكيليةسعيد العزيزي 1الثانوية العدادية مولي عبد ا سطات )البلدية(

إقليم: سطات 168848004/09/12 40 المعلومياتفاطمة الزهرة مكرم 3الثانوية التأهيلية العيون لولد )البلدية(

إقليم: سطات 140965206/09/06 36 المعلومياتمحمد حبيب ا 2سيدي لغليمي سطات )البلدية(

إقليم: سطات 168846104/09/12 30 المعلومياتحنان مستور 1الثانوية التأهيلية سيدي العايدي سيدي العايدي

إقليم: سطات 175088902/09/14 28 المعلومياتبشرى الخيات 7ثانوية المسيرة الخضراء العدادية سطات )البلدية(

إقليم: سطات 168846004/09/12 18 المعلومياتإيمان رحيم 1الثانوية التأهيلية سيدي العايدي سيدي العايدي

إقليم: سطات 127802207/09/04 78 التكنولوجياعروي بوشعيب 1الثانوية العدادية مولي إسماعيل سطات )البلدية(

إقليم: سطات 158848302/09/10 42 التكنولوجياعزيز هزام 1الثانوية العدادية العروسية سطات )البلدية(

إقليم: سطات 154542502/09/09 40 التكنولوجياامين طاهر 3ثانوية المسيرة الخضراء العدادية سطات )البلدية(

إقليم: سطات 168833404/09/12 40 التكنولوجيامصطفى ناشيط 2الثانوية العدادية مولي عبد ا سطات )البلدية(

إقليم: سطات 168833704/09/12 40 التكنولوجياسمية الناصري 2الثانوية العدادية بني مسكين البروج )البلدية(

إقليم: سطات 168833005/09/12 30 التكنولوجياالمهدي بوكنز 3ثانوية المسيرة الخضراء العدادية سطات )البلدية(
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إقليم: سطات 168834004/09/12 30 التكنولوجياأسماء   لغياتي 1ثانوية محمد عابد الجابري العدادية سطات )البلدية(

إقليم: سطات 168834704/09/12 30 التكنولوجياصلح الدين كراري 3الثانوية العدادية أولد الصغير اولد الصغير

إقليم: سطات 159792905/09/11 18 التكنولوجياتيمور إسماعيل 6ثانوية الفارابي العدادية رأس العين الشاوية

إقليم: سيدي بنور 169254902/09/13 24 اللغة العربيةعبد العزيز كصاب 3ثانوية ابن سينا العدادية أولد سبيطة

إقليم: سيدي بنور 168590504/09/12 40 اللغة الفرنسيةأمين حسيب 1ثانوية الطلس العدادية بوحمام

إقليم: سيدي بنور 112397816/09/98 33 إلتحاق بالزوجاللغة الفرنسيةهند   مرفوق 1ثانوية حمان الفطواكي العدادية سيدي بنور )البلدية(

إقليم: سيدي بنور 174978402/09/14 18 اللغة الفرنسيةكنيني عبد الغني 1ثانوية حمان الفطواكي العدادية سيدي بنور )البلدية(

إقليم: سيدي بنور 128163304/09/02 64 إلتحاق بالزوجالجتماعياتفوزية هرمك 1 ثانوية السلم العدادية مطران

إقليم: سيدي بنور 130969805/09/03 31 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتعبد العزيز واد الرحمان 1ثانوية ابن عباد العدادية الغنادرة

إقليم: سيدي بنور 175509102/09/15 13 إلتحاق بالزوجةالجتماعياتحسن لشفة 4ثانوية لل فاطمة الزهراء العدادية سيدي بنور )البلدية(

إقليم: سيدي بنور 144709905/09/07 42 الرياضياتعصام  اللضحى 1ثانوية حمان الفطواكي العدادية سيدي بنور )البلدية(

إقليم: سيدي بنور 158865502/09/10 42 الرياضياترجاء العطار 1ثانوية حمان الفطواكي العدادية سيدي بنور )البلدية(

إقليم: سيدي بنور 168587504/09/12 30 الرياضياتيوسف الربيعي 1ثانوية الوليدية العدادية الوليدية

إقليم: سيدي بنور 172620702/09/14 28 الرياضياترشيد شعالي 1ثانوية حمان الفطواكي العدادية سيدي بنور )البلدية(

إقليم: سيدي بنور 158866702/09/10 24 إلتحاق بالزوجالرياضياتسناء حواص 1ثانوية أولد عمران التأهيلية أولد عمران

إقليم: سيدي بنور 174990602/09/14 18 الرياضياتتوفيق صديق 1ثانوية أولد عمران التأهيلية أولد عمران

إقليم: سيدي بنور 169287903/09/13 24 إلتحاق بالزوجعلوم الحياة والرضثوريا اتويجر 3ثانوية الطلس العدادية بوحمام

إقليم: سيدي بنور 168593704/09/12 40 الفيزياء والكيمياءمحمد امين الزاوية 2ثانوية المختار السوسي العدادية سيدي بنور )البلدية(
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إقليم: سيدي بنور 168594204/09/12 40 الفيزياء والكيمياءهودة قدار 1ثانوية حمان الفطواكي العدادية سيدي بنور )البلدية(

إقليم: سيدي بنور 168751604/09/12 40 الفيزياء والكيمياءسميرة الطويل 3ثانوية لل فاطمة الزهراء العدادية سيدي بنور )البلدية(

إقليم: سيدي بنور 168592804/09/12 30 الفيزياء والكيمياءالكوبي هشام 5 ثانوية السلم العدادية مطران

إقليم: سيدي بنور 168593904/09/12 30 الفيزياء والكيمياءبوشعيب حباش 3ثانوية لل فاطمة الزهراء العدادية سيدي بنور )البلدية(

إقليم: سيدي بنور 154433002/09/09 28 الفيزياء والكيمياءعمار خليد 1ثانوية أربعاء العونات العدادية العونات

إقليم: سيدي بنور 169257103/09/13 24 الفيزياء والكيمياءعبدالكبير السايح 3ثانوية يوسف بن تاشفين العدادية زمامرة )البلدية(

إقليم: سيدي بنور 169265203/09/13 24 الفيزياء والكيمياءصالح بوشعيب 3ثانوية ابن سينا العدادية أولد سبيطة

إقليم: سيدي بنور 174994002/09/14 18 الفيزياء والكيمياءعبد اللطيف الغاني 3ثانوية الزيتونة العدادية المشرك

إقليم: سيدي بنور 174996002/09/14 18 الفيزياء والكيمياءهشام فتح ا 9ثانوية علل بن عبد ا العدادية زمامرة )البلدية(

إقليم: سيدي بنور 175168703/09/14 18 الفيزياء والكيمياءاحمد نور 3ثانوية ابن عباد العدادية الغنادرة

إقليم: سيدي بنور 175515602/09/15 15 إلتحاق بالزوجةالتربية السلميةقصاب الشرقي 2ثانوية ابن عباد العدادية الغنادرة

إقليم: سيدي بنور 154545002/09/09 58 المعلومياتعبد الرحيم الضحى 4ثانوية القسطلني العدادية سانية بركيك

إقليم: سيدي بنور 117693006/09/00 108 التكنولوجيالبددري خالد 1ثانوية حمان الفطواكي العدادية سيدي بنور )البلدية(
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